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บทที่ 7
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั
สรร” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมุลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูผ้ ลิตเพลงโดยตรง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา บริ ษทั ผูร้ ับผลิตเพลง
โฆษณา ขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร 3 ประเภท ที่เป็ นผูน้ าทางการตลาดมียอดจาหน่ ายสู งได้รับความ
นิ ยมอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ 1.มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น หอยเซลล์อบเนยกระเทียม 2.คุกกี้
ตรา โอรี โอ้ ภาษาไทย 3.เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา ว่ามีลกั ษณะอย่างไร มีความเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
ผลการศึกษาพบว่า เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรรมีลกั ษณะ
เหมือนกัน คือเป็ นเพลงโฆษณาประเภท จิงเกิล(Jingle) โดยเป็ นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อสิ นค้านั้นๆ
โดยเฉพาะ มีความยาว 30 วินาที และมีลกั ษณะกระบวนการผลิตแตกต่างกัน
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนย
กระเทียม เป็ นเพลงต้นฉบับ(Original) แต่งเนื้ อร้องและทานองขึ้นมาใหม่ มีข้ นั ตอนการผลิต 11
ขั้นตอน มีวิธีการสร้างเพลง 4 ข้อ ใช้แนวดนตรี Hip-Hop เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่ น ขับร้อง
เพลงและแสดงภาพยนตร์โฆษณาโดย 2 นักแสดงชื่อดัง ณเดช คูกิมิยะและอุรัสยา เสปอร์บนั ด์
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ เป็ นเพลงประยุกต์(Applied) ใช้
ทานองเพลงโฆษณา ฉบับ ภาษาอังกฤษ แล้วแต่งเนื้ อร้องภาษาไทยขึ้นใหม่ มีข้ นั ตอนการผลิต 7
ขั้นตอน มีวิธีการสร้างเพลง 3 ข้อ โดยส่ งต่องานขั้นตอนการบันทึกเสี ยงและการผสมเสี ยงให้บริ ษทั
ภายนอกรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ใช้แ นวดนตรี Electro-Pop เหมาะกับ กลุ่ ม เป้ าหมายเด็ ก -วัย รุ่ น ตอนต้น
นาเสนอภาพยนตร์โฆษณาในรู ปแบบแอนนิเมชัน่
เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา เป็ นเพลงประยุกต์
(Applied) ใช้ ท านองเพลงลู ก ทุ่ ง ชื่ อ ดัง แล้ว แต่ ง เนื้ อร้ อ งขึ้ น ใหม่ เหมาะกับ กลุ่ ม เป้ า หมายคน
ต่างจังหวัด มีข้ นั ตอนการผลิต 10 ขั้นตอน มีวิธีการสร้างเพลง 6 ข้อ โดยส่ งต่องานในขั้นตอนการ
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เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน การบันทึกเสี ยงและการผสมเสี ยงให้บริ ษทั ภายนอกรับผิดชอบต่อ นาเสนอ
ภาพยนตร์โฆษณาโดยการใช้นกั แสดง Copy Show นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
อภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอด
กรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ และเลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส วา
นิ ลลา มีข้ นั ตอนการทางานที่แตกต่างกัน ในแต่ละขั้นตอนการผลิตมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์” ของดนุพรรษ์ ยาท้วม ดังนี้
1.ขั้นตอนการรับงานจากลูกค้า
1.1การประสานงานระหว่างบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
ในขั้น ตอนนี้ แต่ ล ะบริ ษ ัท มี วิ ธี ก ารประสานงานเพื่ อ รั บ งานจากบริ ษ ัท ลู ก ค้าที่
แตกต่างกัน บริ ษทั ไทเทเนี่ ยม เอ็นเตอร์ เทรนเมนต์ จากัด ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา
มัน ฝรั่ งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่ น หอยเซลล์อบเนยกระเที ยม ประสานงานผ่านผูจ้ ดั การส่ วนตัว
ศิลปิ น วงไทเทเนี่ ยม เนื่ องจากบริ ษทั อยู่ในรู ปแบบของค่ายเพลง บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จากัด
ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย และ บริ ษทั เมเจอร์
แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา จะ
ประสานงานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ จ ะท าหน้ า ที่ ป ระสานต่ อ มาทางฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้า(AE หรื อ Account Executive) ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั อยูใ่ นรู ปแบบของบริ ษทั
ตัวแทนโฆษณา(Agency) ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าขั้นตอนการประสานงานมีความสาคัญมาก เพราะถ้า
มีการประสานงานที่ดีรับทราบรายละเอียดของสิ นค้าชัดเจน จะสามารถวางแผนการทางานได้ดี ทา
ให้ ข้ ัน ตอนในการท างานอื่ น ๆสะดวก รวดเร็ ว และไม่ มี ปั ญ หาใด ส่ ง ผลให้ ที ม งานสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาได้สมบูรณ์ตรงตามความต้องการและประสบ
ความสาเร็ จมากขึ้น
1.2การประชุมงาน
ขั้น ตอนการนี้ ปรากฎแค่2บริ ษ ทั สาหรั บ บริ ษ ทั เอฟซี บี กรุ งเทพจากัด ไม่มีการ
ประชุ ม เนื่ องจากเป็ นการทางานโดยคนเดี ยว ทั้ง3บริ ษทั พิจารณาคิดสร้างสรรค์เพลงตามความ
ต้องการของบริ ษทั ลูกค้าเป็ นหลัก โดยคานึ ก ถึง สิ นค้า กลุ่มเป้ าหมาย จากเรื่ องราวของภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อให้ทราบและเกิดความเข้าใจเพลงที่ออกมาจะได้สมั พันธ์กนั
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1.3การจัดสรรหน้าที่บุคลากรฝ่ ายสร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
การจัดสรรหน้าที่บุคลากรฝ่ ายสร้างสรรค์มีตาแหน่ งเพิ่มเติมขึ้นมา ได้แก่ ผูช้ ่วยผู ้
ควบคุ มการผลิต ผูช้ ่ วยผูป้ ระพัน ธ์ ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานและผูผ้ สมเสี ยง มี ตาแหน่ งของฝ่ าย
สร้างสรรค์ที่ไม่ปรากฏ คือ นักดนตรี เนื่องจากในยุคปั จจุบนั มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
แทนเสี ยงดนตรี ได้ สะดวกและประหยัดงบประมาณ เหมาะสมกับงานเพลงโฆษณาซึ่ งเป็ นพาณิ ชย์
ศิลป์ อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั เห็นว่า เสี ยงดนตรี ที่เกิดจากมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ยอ่ มมีความแตกต่างกัน
ทางด้านอารมณ์และจิตวิญญาณที่แฝงอยูใ่ นเสี ยงดนตรี น้ นั
2.ขั้นตอนการผลิตงานตัวอย่าง
2.1การสร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
จากหลักการสร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทั้งหมด 13 ข้อ พบว่าแต่
ละบริ ษทั มีการหลักสร้างสรรค์งานแตกต่างกัน
บริ ษทั ไทเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทรนเมนต์ จากัด มีหลักการสร้างสรรค์ เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ โ ฆษณา มัน ฝรั่ ง ทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่ น หอยเซลล์อ บเนยกระเที ย ม 4 ข้อ ได้แ ก่
1.ค านึ ง ถึ ง เรื่ องราวและเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นในภาพยนตร์ โ ฆษณาจาก Story Board 2.ภาษา
ตรงไปตรงมา เข้า ใจง่ า ย ใช้ภ าษาอัง กฤษผสมกับ ภาษาไทย เพื่ อ ให้ ภ าษาเข้า กับ แนวดนตรี
3.ใช้แนวดนตรี Hip-Hop ที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ วัยรุ่ น 4.ใช้จงั หวะที่มีความพิเศษในจุดที่
เป็ นคาร้องของชื่อสิ นค้า “เลย์” มีการเน้นย้าร้องซ้ า 3 รอบ ในท่อนสุ ดท้าย
บริ ษ ทั เอฟ ซี บี กรุ งเทพ จากัด มี ห ลักการสร้ างสรรค์ เพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ 3 ข้อ ได้แก่ 1.คานึ งถึงเรื่ องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ภาพยนตร์โฆษณา โดยดูจาก Video Clip ภาพยนตร์โฆษณาโอริ โอ้ ฉบับภาษาอังกฤษ เนื่องจากต้อง
สร้ า งสรรค์ ค าในเนื้ อเพลงภาษาไทยให้ มี ค วามหมายเหมื อ นหรื อใกล้เคี ย งค าในเนื้ อเพลง
ภาษาอังกฤษมากที่สุด2.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสิ นค้าที่เป็ นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่ น
ตอนต้น(ช่วงประถม-มัธยมต้น) มีการเล่นคาเพื่อสร้างความรู ้สึกสนุ กสนาน เช่น บิดดิ๊ ชิ มซิ จุ่มดิ๊
เคี้ยวดิ๊กลิ้งซิ กองดิ๊ เป็ นต้น 3.ใช้แนวดนตรี Electro-Pop ที่มีลกั ษณะทานองที่ฟังง่าย ติดหู เพลงมีการ
เน้นย้าชื่อตราสิ นค้า “โอรี โอ้” 3ครั้ง
บริ ษัท เมเจอร์ แอ็ ด เวอร์ ไ ทซิ่ ง จ ากัด มี ห ลัก การสร้ า งสรรค์ เพลงประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลา 6 ข้อ ได้แก่ 1.พิจารณาจากลักษณะของสิ นค้า
สิ นค้าออกใหม่ ราคาถูก ชิ้นละ 3 บาท 2.กลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้า คือ คนต่างจังหวัด จึงเป็ นเพลง
ลู ก ทุ่ ง เนื่ อ งจากคนต่ างจัง หวัด คุ ้น เคย 3.แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภค เหตุ ก ารณ์ ใ น
ภาพยนตร์ โฆษณาเกิ ดขึ้นที่ ตลาด เนื่ องจากคนต่างจังหวัดนิ ยมเดิ นเที่ยวและเลือกซื้ อสิ นค้ากันที่
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ตลาด 4.สถานการณ์หรื อกระแสสังคม ช่วงนั้นรายการตีสิบช่วงดันดาราได้รับความนิ ยมสู ง มักนา
บุ คคลที่ มีใบหน้าและเสี ยงคล้ายนัก ร้ องชื่ อดังมาโชว์ จึ งเกิ ด แนวคิ ดใช้นักแสดงCopy Show ใน
ภาพยนตร์โฆษณา 5.กาหนดชื่อตราสิ นค้าในบทเพลงและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดการจดจา มี
การเน้นย้าร้องชื่อตราสิ นค้าซ้ าถึง 7 ครั้ง 6.นาเสนอสิ่ งใหม่ โดยการประยุกต์เนื้อเพลงลูกทุ่ง งานชิ้น
นี้นบั เป็ นโฆษณาตัวแรกๆที่เริ่ มใช้นกั แสดง Copy Show มาแสดงในภาพยนตร์โฆษณา
2.2การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
บริ ษ ัท ไทเทเนี่ ย ม เอ็น เตอร์ เทนเมนต์ จ ากัด ผูผ้ ลิ ต เพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณามัน ฝรั่ งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่ น หอยเซลล์อ บเนยกระเที ย ม จะท าการเรี ย บเรี ย งเสี ย ง
ประสานของดนตรี เพื่อให้ได้เสี ยงตามความต้องการก่อนทาการนาเสนองานตัวอย่าง บริ ษทั เอฟซีบี
กรุ งเทพ จากัด ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ภาษาไทย ชุดสนุ กกับโอรี
โอ้ ไม่มีข้ นั ตอนการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานในกระบวนการผลิตเพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส วานิ ลลา จะอยู่ในขั้นตอนการผลิตงานจริ ง
ก่อนทาการบันทึกเสี ยง
2.3การบันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่าง
ขั้นตอนนี้ มีเพียง 1 บริ ษทั เท่านั้น คือ บริ ษทั ไทเทเนี่ ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จากัด
ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณามันฝรั่งทอดกรอบตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ทาการบัน ทึ กเสี ยงร้ องประกอบเสี ยงดนตรี เป็ นตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณา เนื่ องจากบริ ษทั อยู่ใน
รู ปแบบค่ายเพลงจึงมีสถานที่และอุปกรณ์ดา้ นการผลิตเพลงครบวงจร
2.4การนาเสนองานตัวอย่าง
คุณขันเงิน เนื้อนวล ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณามันฝรั่งทอดกรอบตรา
เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม บันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่างแล้วส่ งไฟล์นาเสนอให้บริ ษทั ลูกค้า
พิจารณาทาง E-mail คุณวศโดม รัศมิทตั ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้
เวอร์ชนั่ ภาษาไทย ส่ งไฟล์งานเนื้อเพลงภาษาไทยแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ลูกค้าพิจารณา
ทางE-mail คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ ภู่ ศิ ริ ฤ ทธิ์ เพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณา เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่
น าเสนองานโดยการร้ องสดให้ลู ก ค้าฟั งในที่ ป ระชุ ม ผูว้ ิจ ัย เห็ น ว่าในขั้น ตอนการน าเสนองาน
ตัวอย่างนี้ ควรทาการบันทึกเสี ยงตัวอย่าง เหมือนการนาเสนองานเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
มันฝรั่งทอดกรอบตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม เนื่ องจากสามารถสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันได้ชดั เจน
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2.5การขอซื้อลิขสิ ทธิ์ค่ายเพลง
ในขั้น ตอนนี้ มี เพี ยงบริ ษ ัท เมเจอร์ แอ็ด เวอร์ ไทซิ่ ง จ ากัด ผูผ้ ลิ ต เพลงประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา เท่านั้น เนื่องจากนาทานองของเพลงลูกทุ่งชื่อ
ดังมาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่
3.ขั้นตอนการผลิตงานจริ ง
3.1การบันทึกเสี ยง
บริ ษ ัท ไทเทเนี่ ย ม เอ็น เตอร์ เทรนเมนต์ จ ากัด ผูผ้ ลิ ต เพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น หอยเซลล์อบเนยกระเทียม รับผิดชอบขั้นตอนการผลิต
งานจริ งด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั อยูใ่ นรู ปแบบของค่ายเพลงซึ่งมีสตูดิโอบันทึกเสี ยง บริ ษทั เอฟซี
บี กรุ งเทพ จากัด ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย ชุ ด
สนุ กกับโอรี โอ้ และบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา
เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา จะทาการส่ งต่องานในส่ วนนี้ไปให้บริ ษทั อื่นรับผิดชอบต่อ
3.2การผสมเสี ยง
ในขั้นตอนการผสมเสี ยงแต่ละบริ ษทั ก็จะมีวิธีการทางานแตกต่างกัน บริ ษทั ไทเท
เนี่ ยม เอ็นเตอร์ เทรนเมนต์ จากัด ได้ติดต่อคุณสราวุธ พรพิทกั ษ์สุข ซึ่ งเป็ นบุคลากรภายนอกบริ ษทั
มารับผิดชอบงานส่ วนนี้ บริ ษทั เอฟซีบี กรุ งเทพ จากัด และบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด ทา
การส่ งต่องานในส่ วนนี้ไปให้บริ ษทั อื่นรับผิดชอบ
3.3การเลย์เสี ยง
หลังจากผลงานเพลงแล้ว บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จากัดและบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ด
เวอร์ ไทซิ่ ง จากัด นาเพลงไปใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ โฆษณา เพื่อกาหนดทิศทางของภาพยนตร์
โฆษณา ท่าทางของตัวแสดงให้ความสัมพันธ์กนั กับเสี ยงเพลงก่อนนามาเลย์เสี ยง แต่บริ ษทั เอฟซี บี
กรุ งเทพ จากัด เข้าสู่ ข้ นั ตอนการเลย์เสี ยงเลย โดยนาเพลงไปยิงกับภาพ จัดวางตาแหน่ งของเสี ยง
เรี ยกว่า “การเลย์เสี ยง” เพื่อให้เพลงกับภาพมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3.4การพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงานภาพยนตร์ โฆษณาที่ สมบู รณ์ แล้ว แต่ละบริ ษ ัทต้องน าภาพยนตร์
โฆษณาไปยื่นคาร้องขออนุ ญาตให้กองเผยแพร่ และควบคุมการโฆษณาสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พิจารณาข้อความหรื อส่ วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในการโฆษณา โดยส่ งข้อความเสี ยง
หรื อภาพที่จะโฆษณาให้เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพิจารณาว่าชอบด้วยกฎหมาย
หรื อไม่ หากทาการโฆษณาโดยไม่ขออนุ ญาตถือว่ามีความผิดและอาจถูกสั่งระงับการโฆษณาหรื อ
ลงโทษทางอาญาได้ เมื่อได้รับพิจารณาอนุ ญาต แล้วจึงส่ งให้คณะกรรมการตรวจการพิจารณาการ
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โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และ สมาคมโฆษณาธุ รกิจแห่ งประเทศไทย ทาการพิจารณาร่ วมกันอีก
ครั้ ง เพื่อขออนุ ญ าติ น าภาพยนตร์ โฆษณาออกอากาศทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ ขั้น ตอนนี้ เรี ยกว่า
“POST CENSOR” ซึ่งเป็ นบริ การของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากนั้นจึงสามารถ
นาภาพยนตร์โฆษณาไปเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆได้
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาของสิ น ค้ามัน ฝรั่ งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่ น หอย
เซลล์อบเนยกระเทียม คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ และเลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลามีความยาว 30 วินาที
เหมือนกัน ภาพยนตร์ โฆษณาทัว่ ไปมีความยาว 15,30,45,60 วินาที ถ้าเลือก15วินาที อาจน้อยไป
สาหรับภาพยนตร์ โฆษณาในรู ปแบบเพลง อาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอในการสื่ อสาร ดังนั้น จึง
เลือก 30 วินาที ถ้าเลือก 45,60 วินาที จะเปลื้องงบประมาณ เพราะภาพยนตร์ โฆษณาต้องซื้ อเวลา
เพื่อออกอากาศในราคาสู ง ซึ่ งสถานี โทรทัศน์แต่ละระบบมีอตั ราค่าโฆษณาแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั
Rating จานวนผูร้ ับชม ดังภาพข้อมูลแสดงอัตราค่าโฆษณาจากสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี ดังนี้

ภาพที่ 38 อัตราค่าโฆษณาของช่องทีวี
ดังภาพแสดงข้อมูลอัตราค่าโฆษณาปี 2557 สถานี โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ราคา 5,000100,000 บาท ต่ อ นาที สถานี โทรทั ศ น์ ร ะบบอนาล็ อ ก 100,000-500,000 บาท ต่ อ นาที
สถานี โทรทัศ น์ ระบบดาวเที ย มและระบบเคเบิ ล ราคา 5,000-50,000 บาท ต่ อ นาที โดยแต่ ล ะ
ช่วงเวลาการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของแต่ละสถานี มีอตั ราค่าโฆษณาแตกต่างกัน ช่ วงเวลา
Prime timeคือ ช่วงเวลาที่มียอดผูช้ มจานวนมากอัตราค่าโฆษณาจึงมีราคาสู งสุ ด ดังภาพแสดงข้อมูล

ภาพที่ 39 อัตราค่าโฆษณาในระบบอนาล็อก
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จากภาพแสดงข้อมูลผลสารวจอัตราค่าโฆษณาปี 2557 สถานี โทรทัศน์ระบบอนาล็อก
จากไทยรัฐออนไลน์ จะเห็ นได้ว่าแต่ละช่ วงเวลาของแต่ละช่องจะมีอตั ราค่าโฆษณาที่แตกต่างกัน
ช่วงเวลา 19.00-22.00 น. คือ ช่วงเวลาPrime time สถานี โทรทัศน์ช่อง3และช่อง5 อัตราค่าโฆษณา
ราคา 480,000 บาท ต่อนาที ช่อง7 อัตราค่าโฆษณา 500,000 บาท ต่อนาที และช่อง Mcot อัตราค่า
โฆษณา ราคา 380,000 บาท ต่ อ นาที ช่ ว งเวลา 22.00-24.00 น. สถานี โทรทัศ น์ ช่ อง 3 อัต ราค่ า
โฆษณา ราคา 430,000 บาท ต่อนาที ช่อง5 อัตราค่าโฆษณา ราคา 380,000 บาท ต่อนาที ช่อง7 อัตรา
ค่าโฆษณา ราคา 390,000 บาท ต่อนาที และช่อง Mcot อัตราค่าโฆษณา ราคา 320,000 บาท ต่อนาที
ซึ่งรายการโทรทัศน์แต่ละรายการก็จะมีอตั ราค่าโฆษณาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั Rating ของรายการ
ยิ่งรายการไหนมีRating สู ง มียอดผูช้ มรายการจานวนมาก อัตราค่าโฆษณาก็จะสู งขึ้น เช่น รายการ
ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง3 รายการข่าวเรื่ องเด่นเย็นนี้ อัตราค่าโฆษณา ราคา 200,000 บาท ต่อนาที
ชุมชนนิ มนต์ยมิ้ 330,000 บาท ต่อนาที รายการทางสถานี โทรทัศน์ช่อง7 รายการการ์ตูนช่วงเช้าวัน
อาทิตย์ เวลา 07.30 น. อัตราค่าโฆษณา ราคา 150,000 บาท ต่อนาที รายการข่าวภาคค่าช่วงที่1 อัตรา
ค่าโฆษณา ราคา 200,000 บาท ต่อนาที เป็ นต้น (SupotNTV, ออนไลน์)
เพลงจึงมีเนื้ อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความทุกคา นาเสนอเรื่ องราวในรู ปแบบที่
แตกต่างกัน ภาพยนตร์โฆษณามันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น หอยเซลล์อบเนยกระเทียมมีท้ งั หมด
27 Shotเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทะเล เพื่อให้เข้ากับรสชาติของสิ นค้าที่ออกวางจาหน่ ายในช่วงฤดูใช้ 2
พรี เซ็นเตอร์ นักแสดงชื่อดัง แบร์รี่ ณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่าอุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ ทาหน้าที่ขบั ร้อง
และแสดงนาในภาพยนตร์ โฆษณา ใช้เทคนิ คการถ่ายทาดี ภาพสวย ดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสาร
ได้ดี ใช้ต ้น ทุ น ในการผลิ ต สู ง และมี ทุ น ในการซื้ อ สื่ อ เพื่ อ โฆษณาสิ น ค้า สู ง ออกอากาศทาง
สถานี โทรทัศน์หลายช่องและหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงPrime time ที่มียอดผูร้ ับชมจานวนมาก
และที่มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ดเนื่ องจากตราสิ นค้า “เลย์” เป็ นสิ นค้าระดับสากล มีจาหน่ ายทัว่ โลก
โดยในประเทศไทย มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ มีราคาจาหน่ายตั้งแต่ 5-60 บาท ต่อซอง เป็ นสิ นค้า
ที่ได้รับความนิ ยมสู งและเป็ นผูน้ าทางการตลาดด้วยส่ วนแบ่งถึง 75% ดังข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ
ภาพยนตร์ โฆษณาคุ ก กี้ ตรา โอรี โอ้ เวอร์ ชั่น ภาษาไทย ชุ ด สนุ ก กับ โอรี โอ้มี ท้ ังหมด 37 Shot
นาเสนอเรื่ องราวในรู ปแบบแอนนิ เมชัน่ (Animation) สี สันสดใสเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใช้เทคนิ ค
พิเศษในการถ่ายทา ภาพสวย ดึงดูดความสนใจได้ดี ใช้ตน้ ทุนในการผลิตสู ง และมีทุนในการซื้อสื่ อ
เพื่อโฆษณาสิ นค้าสู ง ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์หลายช่องและหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วง
Prime time ที่มียอดผูร้ ับชมจานวนมากและที่มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ดเนื่องจากคุกกี้ตรา “โอรี โอ้” มี
ราคาจาหน่ายหลายราคาตั้งแต่ 5-100 บาทขึ้นไป เป็ นสิ นค้าระดับสากล มีจาหน่ายทัว่ โลกและได้รับ
ความนิ ยมสู งขายดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 ทายอดขายทัว่ โลกเมื่อปี ที่แล้วกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ ดัง
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ข้อมูลจากมติชน ภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลามีท้ งั หมด 34 Shotเหตุการณ์
เกิ ดขึ้นที่ตลาด ไม่ได้ใช้เทคนิ คพิเศษถ่ายทาแบบธรรมดาทัว่ ไป ใช้นักแสดง Copy Show นักร้อง
ลูกทุ่งชื่อดังออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์เฉพาะช่อง Mcot รายการการ์ ตูนMcot ช่วงเช้า วันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อทาการสื่ อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กและคนต่างจังหวัด เนื่ องจากสิ นค้ามี
จ าหน่ า ยเฉพาะในประเทศไทย ราคาเพี ย งซองละ 3 บาท ซึ่ งเหมาะกับ กลุ่ ม เด็ ก และกลุ่ ม คน
ต่ า งจัง หวัด โดยรสวานิ ล า ได้รั บ ความนิ ย มและมี ย อดการจ าหน่ า ยสู ง กว่ า รสชาติ อื่ น ดัง ที่
คุ ณ สุ ทธิ พ งศ์ ภู่ ศิ ริ ฤทธิ์ ต าแหน่ ง Creative Grouphead บริ ษัท เมเจอร์ แอ็ ด เวอร์ ไ ทซิ่ ง จ ากั ด
ผูส้ ร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ กล่าวว่า “เอลเซ่ รส วานิลลา มี
ยอดขายที่ดีที่สุด ในบรรดาขนมเอลเซ่รสชาติอื่น”
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทั้ง3สิ น ค้า เป็ นเพลงประเภทจิ งเกิ ลเหมื อนกัน มี
จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ สร้ างเอกลัก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ สิ น ค้า ผลิ ต ขึ้ น มาเพื่ อ สิ น ค้าประเภทนั้ นโดยเฉพาะ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั จากบริ ษทั อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จากัด บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการวิจยั
ทางการตลาดโฆษณา และแบรนด์ ลอยัลตี้ อันดับ 3 ของโลก ที่เผยผลวิจยั Secrets of Effective TV
Advertising เพื่อหาคาตอบของไอเดียโฆษณารู ปแบบยอดฮิตประเภทต่างๆ พบผลการวิจยั ดังนี้ คือ
ด้านโฆษณาที่ใช้เสี ยงเพลงเป็ นตัวดาเนิ นเรื่ อง การเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้านาไปถึงความเชื่อถือ
ในตัวสิ นค้าจากการเห็นโฆษณาเรื่ องนั้นๆ โฆษณาที่ใช้เสี ยงเพลงจะให้คะแนนที่ดีกว่าและมีคะแนน
ในดัชนี การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและสามารถสร้างพฤติกรรมการซื้ อได้ใกล้เคียงกันและเมื่อสารวจ
ลึกลงไปถึงการใช้เพลงในรู ปแบบต่างๆ พบว่าเพลงที่ใช้ประกอบโฆษณาซึ่งถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้กบั แบ
รนด์น้ ันโดยเฉพาะมี คะแนนที่ สูงทั้งการสร้ างการจดจา การเชื่ อมโยงถึงแบรนด์ ความน่ าเชื่ อถื อ
ตลอดจนถึงการสร้างพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ดังข้อมูลผลการวิจยั ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทาให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ๆด้านการผลิต
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้
ต่อในอนาคต สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจและมีความต้องการงานด้านเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
และเพลงโฆษณา ในการผลิตเพลงประกอบโฆษณานั้นควรแต่งเพลงขึ้นใหม่เพื่อใช้กบั สิ นค้าแบ
รนด์น้ นั ๆโดยเฉพาะ เนื่องจากเพลงที่ใช้ประกอบโฆษณาซึ่งถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้กบั แบรนด์โดยเฉพาะ
นั้น สามารถสร้างการจดจา การเชื่อมโยงถึงแบรนด์ความน่าเชื่อถือตลอดจนถึงการสร้างพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าได้มากกว่าการนาเพลงที่มีอยู่แล้วมาใช้ในงานโฆษณา เพราะเมื่อเวลาผ่านไปเพลง
เหล่ านั้น จะค่อยๆถูก ลดความนิ ยมลง ดังผลการวิจยั ผลวิจัย Secrets of Effective TV Advertising
จากบริ ษ ทั อิ ปซอสส์ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อให้ได้เพลงที่ มีคุณ ภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพในการ
สื่ อสาร สร้างการจดจา ตลอดจนถึงการสร้างพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าเพื่อให้สินค้า มียอดจาหน่ายสู ง
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และเป็ นผูน้ าทางการตลาด อย่างมันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น หอยเซลล์อบเนยกระเทียม คุกกี้
ตรา โอรี โอ้ และเลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา ที่ผวู ้ ิจยั นามาเป็ นตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอภาพยนตร์โฆษณา เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ และเลเยอร์
เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิลลา ได้ในแผ่นดีวีดีที่แนบมาในเล่ม
ข้ อจากัดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนการผลิตของ
กระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร และกิจกรรมดังกล่าวของเรื่ องที่ทาการศึกษาได้เสร็ จสิ้ นไป
เรี ยบร้อยแล้วก่อนทาการศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลในทุกๆขั้นตอนให้ได้
ครบถ้วนและมากที่สุด โดยเฉพาะขั้นตอนหลังการผลิตซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการผลิตเพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณา ในขั้นตอนหลังการผลิตนี้ บริ ษทั ผูร้ ับผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาหรื อ บริ ษ ัท ตัว แทนโฆษณา(Agency) จะมี ก ารส่ งต่ อ งานในส่ ว นนี้ ให้ บ ริ ษ ัท ภายนอก
รับผิดชอบต่อ ซึ่งผูว้ ิจยั ควรติดตามและเก็บข้อมูลในส่ วนนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์ในเนื้ อหา
ทางการวิจยั และควรมีการวิจยั กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา สิ นค้าประเภทอื่น
เพิ่มเติม เช่น สิ นค้าประเภท เครื่ องดื่ม ครี มบารุ งผิว รถยนต์ สถาบันทางการเงิน ร้านอาหารเป็ นต้น
เพื่อนาผลการวิจยั สิ นค้าประเภทอื่นมาวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ครั้งนี้ อันจะทาให้
ทราบว่ากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาในสิ นค้าประเภทอื่นมีลกั ษณะขั้นตอนที่
เหมือนกันหรื อมีความแตกต่างกันกับสิ นค้าประเภทขนมขบเคี้ยวอย่างไร เพื่อความหลากหลายและ
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆทางการวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณาที่ดีและมีประสิ ทธิภาพต่อไป

